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Inleiding
Metabole aandoeningen zijn aandoeningen waarbij de cerebrale functiestoornissen
een gevolg zijn van gestoorde stofwisselingsprocessen of orgaanfuncties elders in
het lichaam. Hoewel de hersenen goed beschermd zijn met een door de
bloedhersenbarrière goed afgeschermde plaats in het lichaam, kunnen bepaalde
pathologische condities toch leiden tot homeostatische ontregelingen in de hersenen.
In ernstige gevallen kan dit leiden tot een encefalopathie. We maken een
onderscheid tussen toxische en metabole stoornissen. Dit onderscheid is echter
nogal kunstmatig, omdat beide stoornissen met elkaar interageren.

Toxische stoornissen
Bij stoornissen in het functioneren van andere organen (bv. leverstoornissen en
nierdeficiënties) kunnen er een reeks ‘valse’ eiwitten worden aangemaakt die de
vorm aannemen van neurotransmitters. Deze staan de werking van de echte
neurotransmitters in de weg. Er ontstaan veranderingen in het steunweefsel van de
hersenen waardoor er, na verloop van tijd, een aftakelingsproces in de zenuwkernen
plaatsvindt.
Ook vergiftigingen (intoxicaties) door geneesmiddelen, drugs en alcohol kunnen tal
van neurologische complicaties geven. Intoxicaties door andere stoffen, waaronder
zware metalen (lood) en stoffen die in de landbouw en industrie worden gebruikt,
kunnen ook aanleiding geven tot neurologische afwijkingen.
Hersenstoornissen door vitaminetekort zijn ook heel verscheiden. Een gebrek aan
vitamine B1, B6, B12, E en mogelijk ook foliumzuur geven de belangrijkste
neurologische verwikkelingen. Vaak is er geen geïsoleerde deficiëntie, maar een
gebrek aan meerdere vitamines. Vitaminedeficiënties komen met name voor bij
alcoholisten, patiënten met resorptiestoornissen, anorexia nervosa, bij eenzijdige
voedingsgewoonten, enz.
De belangrijkste vitaminedeficiënties zijn:
 Thiaminedeficiëntie (vitamine B1): Dit komt voor bij chronisch overmatig
alcoholgebruik en kan leiden tot polyneuropathie, Wernicke-encefalopathie en het
syndroom van Korsakoff.
 Pyridoxinedeficiëntie (vitamine B6): Bij jonge kinderen kan dit aanleiding geven tot
epilepsie. Bij volwassenen leidt dit minder snel tot problemen.
 Cyanocobalaminedeficiëntie (vitamine B12): Dit kan leiden tot aantastingen van
het ruggenmerg, de hersenen, de oogzenuwen en de perifere zenuwen.
 Foliumzuurdeficiëntie: Dit komt vooral voor bij vitamine B12-deficiëntie.
 Tocoferoldeficiëntie (vitamine E): Dit leidt vaak tot spierzwakte en
coördinatiestoornissen.

Metabole stoornissen
De hersenen vormen ongeveer twee procent van het lichaamsgewicht, maar doen
een beroep op ongeveer vijftien tot twintig procent van het basismetabolisme van het

lichaam. Door het sterk vertakte vaatstelsel in de hersenen stroomt ongeveer vijftig
liter bloed per uur of 57 ml per minuut per 100 gram hersenweefsel. Na de nieren en
het hart zijn de hersenen het orgaan dat het beste doorbloed is. Wanneer de
bloedtoevoer daalt tot minder dan ongeveer vijftien tot twintig ml per minuut per 100
gram ontstaan er onherstelbare beschadigingen.
Glucose (suiker) is één van de voornaamste brandstoffen voor de energiebehoefte
van het centraal zenuwstelsel. De glucosebehoefte van de hersenen bedraagt 5,5
mg glucose per 100 gram hersenweefsel per minuut (dit is één suikerklontje per uur).
De opslagmogelijkheid is beperkt, wat de hersenen gevoelig maakt voor tekorten.
Het lichaam tracht de bloed-glucosespiegel stabiel te houden. Bijgevolg kunnen
glucosestofwisselingsprocessen (door hypo- en hyperglycemie) hersenstoornissen
veroorzaken. Als iemand ongeveer tien minuten van glucose onthouden is, gaan de
zenuwvertakkingen (denrieten) zwellen. Ongeveer een half uur later zwellen de
cellichamen zelf, waarbij de zenuwcel afsterft. Per 100 gram hersenweefsel wordt
onder basale omstandigheden 5 mg glucose per minuut verbruikt. De hersenen
hebben 2 gram glucose en glycogeen in voorraad. Deze reserve is snel uitgeput
waarna er onomkeerbare veranderingen van het hersenweefsel ontstaan.
Een daling van de zuurstoftoevoer (anoxie) is ook een gevaarlijke risicofactor voor
het oplopen van hersenbeschadiging. De zuurstofvoorziening is een functie van de
bloedcirculatie en van het zuurstofgehalte in het bloed. Dit laatste hangt af van de
longfunctie en de zuurstofbindingscapaciteit van het bloed. Aangezien er vrijwel geen
zuurstofreserve in de hersenen is, leidt een onderbreking van de bloeddoorstroming
naar de hersenen in ongeveer twintig seconden tot bewustzijnsverlies.
Zuurstofgebrek naar de hersenen omwille van een hartstilstand, neveneffecten van
complexe hartoperaties of bijvoorbeeld bijna-verdrinking leidt onherroepelijk tot
hersenschade.
Verder kan een gestoorde water- en elektrolythuishouding een hersenstoornis
veroorzaken. Dit heeft te maken met het feit dat veranderingen van het
hersenvolume, vooral bij zwelling (bijvoorbeeld waterintoxicatie), wegens de beperkte
ruimte al snel problemen kunnen veroorzaken.

